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Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint

 Setkání podnikatelů s viceguvernérem České národní banky
Setkání zástupců firem s viceguvernérem České národní banky Vladimírem Tomšíkem se uskuteční v pátek
21. listopadu od 11 hodin v prostorách hotelu Flora Olomouc. Hlavním tématem akce bude současná
situace i výhled do budoucna z pohledu měnové politiky České národní banky. Časový prostor bude
vyhrazený také pro dotazy přítomných zástupců firem. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 4. ročník Setkání manažerů spojený s módní přehlídkou v rámci akce „Oděvní Haná žije!“
Již čtvrtý ročník Setkání manažerů se uskuteční 3. prosince 2014 od 17 hod. v Regionálním centru
v Olomouci. Vzhledem k tomu, že tentokrát je akce zaměřená na představení zajímavých, velkých i malých,
zavedených i začínajících oděvních firem působících v Olomouckém kraji, součástí bude mimo jiné i módní
přehlídka. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Společná prezentace firem a škol z oboru elektrotechnika a strojírenství
Společná prezentace elektrotechnických a strojírenských firem a jejich partnerských škol spojená s burzou
práce a poradenstvím pro volbu zaměstnání proběhne v úterý 9. prosince v Olomouci. Cílem akce je
informovat o uplatnění v technických oborech, navázání kontaktů, nabídka volných pracovních míst i osvěta
v oblasti trhu práce, oslovení potencionálních zaměstnanců. Cílovými skupinami akce jsou mimo jiné žáci
základních škol, studenti, veřejnost i výchovní poradci. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Nejlepší živnostník Olomouckého kraje vyrábí přívěsy pro traktory. Mezi firmami uspěli oceláři
Vítězným živnostníkem Olomouckého kraje byl vyhlášen Josef Ťulpík. Podniká v několika oborech, ale v ČR
a v Evropě je známy především jako výrobce dopravní techniky pro zemědělství. Mezi firmami vyhrála
společnost BC Morava. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Turnaj ve squashi OHK Olomouc
Hrajete squash? Změřte své síly se zástupci firem a podnikatelů v turnaji o pohár Okresní hospodářské
komory Olomouc. Turnaj je určen pro všechny od začátečníků po zkušené hráče. V rámci turnaje pro Vás
bude připraveno občerstvení a nápoje. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt „Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi“
Projekt „Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi“, jehož partnery jsou Okresní hospodářská komora
Olomouc a Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka, se blíží ke zdárnému ukončení formou
závěrečné konference dne 29. října 2014. Projekt byl zaměřen na podporu a motivaci zaměstnavatelů
v Olomouckém kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů včetně slaďování pracovního a rodinného
života. Nabídl celkem deseti firmám v okresech Olomouc a Přerov vystihnout jejich hodnoty, identifikovat
dobré praktiky a zmapovat kariérní dráhu svých zaměstnanců, aby mohla být prosazována kvalitní firemní
kultura. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt „PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR“
Projekt „PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR“ pomohl šestnácti ženám Olomouckého a Zlínského kraje začít
úspěšně podnikat. Realizátorovi projektu, firmě Počítačová služba s.r.o, se podařilo podpořit celkem 55 žen,
převážně matek s dětmi, v jejich nové činnosti i kariéře. Jednalo se především o soubor vzdělávacích aktivit
v oblasti účetnictví, marketingu, zpracování podnikatelského záměru, legislativních záležitostí či podpory
v oblasti informačních technologií apod. ve spojení s odbornou poradenskou činností a následně i podporou
v oblasti sladění pracovního a rodinného života. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

Restaurant day
Dne 15. listopadu od 13 hodin ve Společenském domě Prostějov pořádá Okrašlovací spolek města
Prostějova ve spolupráci s účastnicemi kurzu Okresní hospodářské komory v Prostějově - Od kočárku
k podnikání a pod záštitou Zdravého města Prostějov RESTAURANT DAY. Návštěvníci se mohou těšit na
bezlepkové speciality, anglické muffiny, dorty, speciality z baskického či polévkového baru. V nabídce
budou speciality z alternativní kuchyně, jako jsou kobylky v čokoládě nebo červi na česneku.
Zdroj: OHK Prostějov

 Scholaris
Dne 19. listopadu od 8 hodin se ve Společenském domě Prostějov uskuteční již 20. přehlídka oborů
vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol SCHOLARIS. Slavnostní zahájení proběhne od 9.30 hod
za účasti zástupců vystavujících škol, Olomouckého kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Města
Prostějova, Okresní hospodářské komory v Prostějově a Úřadu práce v Prostějově.
Zdroj: OHK Prostějov

Oborový den
Dne 26. listopadu se uskuteční v prostorách SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov ve spolupráci s
Okresní hospodářskou komorou v Prostějově, Úřadem práce ČR a významnými zaměstnavateli, akce
s názvem: „Strojaři jsou stále v kurzu“. V současné době se spousta zaměstnavatelů potýká se zásadním
problémem a tím je nedostatek kvalifikované pracovní síly, zejména v technických profesích. Jedním
z možných řešení je intenzivní propagace mezi žáky ZŠ a jejich rodiči v době při rozhodování o volbě
budoucího povolání. Proto Okresní hospodářská komora s výše uvedenými institucemi spojila své síly

a společně uspořádali motivační akci. Zaměřili se na propagaci technických profesí a učňovské stipendijní
programy.
Zdroj: OHK Prostějov

 4. HANÁCKY GLÉTOVÁNI
Dne 31. října 2014 proběhlo v Národním domě Prostějov čtvrté „Hanácky glétováni“. Tato slavnostní akce
se uskutečnila za účasti předsedy představenstva OHK v Prostějově Ing. Martina Plachého a primátora
Statutárního města Prostějova pana Miroslava Pišťáka a jeho náměstků. Účelem tohoto projektu
je vyhledávat šikovné řemeslníky z oblasti Hané a ty ocenit za jejich činnost tzv. Hanáckym stavovskym
glétem. Oceněný má pak právo užívat logo Hanácké vérobek. Projekt je dílem občanského sdružení Šikulky
u Sýkorek z Loučan. Partnery jsou Okresní hospodářská komora v Prostějově, Institut svazu průmyslu ČR,
Letokruhy – řemeslníci a umělci Hané a Platforma spolupráce praxe se školami.
Zdroj: OHK Prostějov

 120. výročí Obchodní akademie Prostějov
Dne 31. října 2014 proběhly za účasti významných hostů oslavy 120. výročí založení školy Obchodní
akademie Prostějov. Zasloužilým učitelům školy a také absolventům, kteří se stali významnými a úspěšnými
osobnostmi, byla předána ocenění. Mezi oceněnými byl mimo primátor Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák, majitel lázní Slatinice a bývalý majitel Hanáckých železáren a péroven Ing. Jiří Vybíral,
ředitelka Úřadu práce Ing. Věra Crhanová, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena
Chalánková a další.
Zdroj: OHK Prostějov

 Projekt Otec a syn
Okresní hospodářská komora Přerov při realizaci projektu „Otec a syn“ dokončila v říjnu 2014 jednu
z klíčových aktivit, kterou bylo pilotní ověření nově vytvořeného vzdělávacího programu pro začínající
podnikatele, manažery z Olomouckého kraje. Pilotní ověření vzdělávacího programu tvořilo 25 seminářů,
kterého se účastnilo 16 zapojených podnikatelů, manažerů v průběhu uplynulých 2 let. V současné chvíli
Okresní hospodářská komora připravuje setkání mentorů projektu s úspěšnými účastníky vzdělávacího
programu k jejich obhajobě závěrečných prací, které se uskuteční dne 27. listopadu 2014 v Přerově. Po
úspěšném absolvování a obhajobě závěrečných prací, kterou každý účastník vytvořil dle vlastních aktuálních
potřeb, obdrží účastníci osvědčení o absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu v rámci projektu
Otec a syn, reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0042.
Zdroj: OHK Přerov

 Konference „PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB NAD 50 LET"
Okresní hospodářská komora Přerov připravila na 27. listopadu závěrečnou konferenci projektu „JOB after
50 - DUTCH MIRACLE“ (Práce po 50 – HOLANDSKÝ ZÁZRAK) na téma „PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB NAD
50 LET“. Pozvání na akci přijala mimo jiné Anne-Marije Buckens ze společnosti 50 Company z Nizozemska,
která představí činnosti kariérního centra pro 50+. Aktuální informace o nových programech podpory na
období 2014 – 2020 bude prezentovat přímo zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR PhDr. Karel
Vít, Ph.D. Konference je určena pro personalisty, majitele a jednatele firem. Více informací naleznete ZDE.
Zdroj: OHK
Přerov

 Rychloseznamka4inovace – potravinářství, nápojářství, krmiva
Dne 2. prosince 2014 od 13 hodin se v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje uskuteční
Rychloseznamka4inovace. Cílem akce je umožnit vzájemné stručné představení a navázání výzkumné
spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi, působícími v daném oboru. Očekávaným výsledkem
vzniklých kooperací bude efektivnější výroba nebo dokonce vznik inovačních produktů a díky nim větší
konkurenceschopnost i lepší finanční výsledky těchto firem. Více informací ZDE.
Zdroj: OK4Inovace

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz):
21. 11. Setkání s viceguvernérem České národní banky
3. 12. 4. ročník Setkání manažerů spojený s módní přehlídkou v rámci akce „Oděvní Haná žije!“
9. 12. Společná prezentace firem a škol z oboru elektrotechnika a strojírenství
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
11. 11. Řešení aktuálních právních problémů podnikatelů, obchodních společností a nový Občanský zákoník
27. 11. Turnaj ve squashi Okresní hospodářské komory Olomouc
18. 12. Tradiční předvánoční setkání členů a přátel OHK Olomouc
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
20. 11. Důchodové pojištění v roce 2015
24. 11. Roční zúčtování za rok 2014 a změny ve zdaňování mezd od roku 2015
28. 11. Daň z příjmu PO a FO 2014 - 2015
4. 12. Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce s ohledem na změny dle NOZ
Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
13. 11. Obchodování se zbožím dvojího užití v podmínkách sankcí EU vůči RF
20. 11. Zdravotní pojištění v roce 2015 - změny v roce 2014 a k 1. 1. 2015
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